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Uitwerking Raboproject 

Onze seniorleden staan op de maandag- en vrijdagmorgen open voor nieuwe instroom. Ook de 

maandagavondhussel leent zich daarvoor. In maart brengen we een wervende flyer(tekst) uit voor de 

website en de HaH-bladen, die ook kan worden verspreid via Holstohus, wachtkamers en dergelijke. 

We willen naast de jaarlijkse scholendag ook groepen van scholen op ons park laten ‘gymmen’ ter 

kennismaking met tennis. 

Aanpassing clubgebouw 

Gezien de stand van onze begroting en de inspanningen om meer leden te trekken acht het bestuur 

het wijs om in 2019 in het clubgebouw alleen de bar aan te passen, zodat die uitnodigender wordt. 

Andere toernooivorm 

We gaan de dames dubbel en heren dubbel van 22 t/m 24 maart op proef in één weekend op tijd 

verspelen. Alleen de finales bestaan uit twee sets en zo nodig een supertiebreak. 

Ook de dames enkels worden op tijd verspeeld om te trachten de deelname te vergroten. De enkels 

zijn van 17 t/m 23 juni. De verkorte damesvorm kan in die week, maar ook van 21 t/m 23 juni 

plaatshebben. 

Het gemengd dubbel (mix) blijft vooralsnog op 9 t/m 15 september. Mocht de verkorte toernooivorm 

aanslaan, dan kan dat van 13 t/m 15 september. 

 

Voorjaarscompetitie 

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is rond met tien teams. 

Door nieuw beleid heeft de bond alle klassen landelijk gemaakt en is de klassenindeling afhankelijk 

van de gemiddelde speelsterkte van een team. 

Scholen tennissen 

We hebben positief gereageerd op de uitnodiging voor de traditionele schoolsportdag op 22 mei. Voor 

trainer Clemens zou het fijn zijn als enkele leden daarbij willen helpen. Opgave kan bij 

solkrednas@xs4all.nl. 

 

Bardienst verandert 

De bardienst moet op competitiedagen een half uur voor begin van de wedstrijden (dus om 18.30 of 

12.30 uur) aanwezig zijn om tijdig koffie te serveren. 

De in het bardienstschema genoemde personen regelen zelf (in hun team) zo nodig hun vervanging. 

Ook kunnen ze onderling bezien of en hoe laat op drukke barmomenten versterking nodig is. 

 

Denk om vorst en licht 

De winter is er weer, dus geldt: Bij sneeuw op de baan en bij opdooi niet tennissen! Informatie over 

bespeelbaarheid van de banen staat op de website. Bellen met groundsman Martin Jacobs mag ook: 

564 798.Storingen in de lichtmasten moeten direct worden gemeld bij Martin Jacobs. 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 26 februari om 20.30 uur. ■ 

 


